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Lënda:

Vendim

Drejtuar:

“Grup - 04” sh.p.k.
Lagjia “18 Shtatori”
GJIROKASTËR
Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor
GJIROKASTËR

Pёr dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni,
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e
prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Në datën 27.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr.
prot.643, datë 23.05.2013, të operatorit ekonomik “Grup-04” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtje Objekti DRSHTRR Gjirokastër”,
me fond limit 2.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 08.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi dhe dokumentet e paraqitura nga subjekti ankimues, konstatoi si
vijon:


Në datë 17.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Ruajtje Objekti
DRSHTRR Gjirokastër”, me fond limit 2.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
08.04.2013;



Në datën 18.04.2013, nga sistemi elektronik i prokurimeve publike, rezulton të jetë kryer
vlerësimi i ofertave për procedurën e mësipërme të prokurimit nga ku operatorët
ekonomikë pjesëmarrës njoftohen për klasifikimin përfundimtar;



Në datën 07.05.2013, nëpërmjet postës, operatorit ekonomik ankimues i është përcjellë
shkresa “Njoftim standard për ofertuesin e skualifikuar” e cila mban datën 13.05.2013;



Nё datё 10.05.2013, ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor, duke
kundёrshtuar skualifikimin e tij, si dhe kualifikimin e operatorit ekonomik “Taulanti”
sh.p.k.;



Nё datё 23.05.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik duke kёrkuar kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorit
ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës si dhe dokumentacionit bashkёngjitur,
Arsyetoi:
Nё lidhje me pretendimet e ankimuesit tё parashtruara nё formularin e ankesёs, Komisioni i
prokurimit Publik
duke qenё se:
(i) Nё datёn 18.04.2012 ankimuesi nëpërmjet portalit elektronik ka marrё njoftimin pёr
klasifikimin pёrfundimtar tё ofertave tё paraqitura nё kёtё procedurё prokurimi;
(ii) Nё datёn 10.05.2013, ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor duke
kundёrshtuar, skualifikimin tij si dhe kualifikimin e operatorit ekonomik “Taulanti”
sh.p.k;
(iii) Nё datё 23.05.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik;
(iv) Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63, pika
2, pёrcaktohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi
është vënë nё dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji.”;
gjykon se, duke konsideruar që sistemi në mënyrë elektronike dërgon njftimin e klasifikimit
te të gjithë ofertuesit pjesëmarrës me përfundimin e hapit të vlerësimit të ofertave, ankesa e
2- 3

paraqitur nga operatori ekonomik “Grup-04” sh.p.k. nuk ka respektuar afatet ligjore të
ankimimit pranë autoritetit kontraktor e për rrjedhojë edhe pranë Komisionit të Prokurimit
Publik.
Përsa mësipër, mbështetur në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “Grup-04” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtje Objekti
DRSHTRR Gjirokastër”, me fond limit 2.000.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
08.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Rrugor Gjirokastër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet qё tё vazhdojё procedurёn e mёsipёrme prokurimit;
3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: L.Pelinku
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